Principal Adverse Impact Statement

In geval van vragen of opmerkingen, gelieve contact op te nemen
met uw relatiebeheerder of info@econopols.be

Econopolis Wealth Management N.V. – Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk

Samenvatting
Econopolis Wealth Management NV is een gereglementeerde onderneming die bij haar
investeringsproces steevast ESG criteria in rekening neemt om negatieve effecten op milieu, sociaal en
governance vlak te vermijden (de zogenaamde ‘princpal adverse impacts’). Dit statement heeft als doel
weer te geven hoe Econopolis daarmee rekening houdt.
Deze verklaring geldt voor de periode 2020 en 2021.
De ESG criteria (en de bijbehorende impacten die daarmee zoveel mogelijk vermeden worden) die
Econopolis hanteert in haar beleggingsbeleid zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vermindering van de koolstofuitstoot
Vermindering van de blootstelling aan fossiele brandstoffen
Transitie naar hernieuwbare energie
Vermindering van energieverbruik
Verstandige omgang met waterverbruik
Uitsluiting van onderdrukkende regimes
Uitsluiting van corruptie
Uitsluiting van de tabakindustrie
Belastingregimes
Mensenrechten

Worden vandaag nog niet in rekening genomen: doodstraf, biodiversiteit, en landbouwgrondstoffen.
Vanaf 2022 zullen andere (gelijkaardige) indicatoren aangewend worden na de goedkeuring van de
technische standaarden die door de SFDR (sustainable finance disclosure regulation) ingevoerd worden.
De indicatoren zijn de volgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GHG emissions (broeikasgassen)
Carbon footprint (koolstofuitstoot)
GHG intensity of investee companies (koolstofintensiteit van ondernemingen)
Exposure to companies active in the fossil fuel sector (blootstelling aan fossiele brandstoffen)
Share of non-renewable energy consumption and production (aandeel hernieuwbare energie)
Energy consumption intensity per high impact climate sector (energieverbruik in risicosectoren)
Activities negatively affecting biodiversity-sensitive areas (negatieve impact op biodiversiteit)
Emissions to water (waterverbruik)
Hazardous waste ratio (gevaarlijk en toxisch afval)
Violations of UN Global Compact principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises
Lack of processes and compliance mechanisms to monitor compliance with UN Global Compact
principles and OECD Guidelines for Multinational Enterprises (UN Global Compact
overtredingen)
Unadjusted gender pay gap
Board gender diversity
Exposure to controversial weapons (controversiële wapens)

Interne beleidslijnen
De interne beleidslijnen die betrekking hebben op het de ESG investeringscriteria en de monitoring ervan
werden voor het laatst gevalideerd op 17 december 2020 door het bestuursorgaan.

De portfoliobeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze criteria wanneer zij een
beleggingsbeslissing maken. De compliance en riskfunctie zijn verantwoordelijk voor de controles op de
naleving van de intern vastgelegde ESG criteria.
Om de bedrijven in de portefeuilles te selecteren wordt beroep gedaan op interne analyse, alsook op data
aangeleverd door een externe, onafhankelijke leverancier.
Indien geen gegevens beschikbaar zijn over bepaalde indicatoren, wordt het bedrijf ofwel niet
opgenomen in de portefeuilles, of worden de investor relations gecontacteerd om bijkomende informatie
te bekomen.
Engagement door Econopolis
Econopolis zet zich voor verantwoorde investeringen via engagement activiteiten bij de (kandidaat-)
bedrijven in portefeuille. Het engagement is er in de eerste plaats op gericht om risico’s te beperken en
waardecreatie te ondersteunen. Econopolis is ervan overtuigd om via aanmoediging de bedrijven te
overtuigen meer in te zetten op ESG-kwesties.
Bij het engagement verwijst Econopolis zowel naar milieufactoren, als naar sociale en
governancepraktijken die voor verbetering vatbaar zijn. De mate waarin Econopolis engagement aangaat
met de bedrijven, hangt af van de waarschijnlijkheid op succes om de bezwaren of ideeën over te
brengen.
Meer detail over de engagement initiatieven die Econopolis neemt, is te vinden in onze engagement
policy.
Welke standaarden hanteert Econopolis in haar beheer?
Econopolis houdt bij het beheer rekening met de volgende internationaal aanvaarde standaarden:
•
•
•
•
•
•
•

Leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten
Global Compact van de Verenigde Naties (UN Global Compact)
Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (UN Sustainable Development Goals)
Kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO Conventions)
Het Akkoord van Parijs (Paris agreement)
Exclusielijst van het Noors Pensioenfonds
Exclusielijst van de International Finance Corporation

Vragen?
Voor vragen omtrent het ESG beleid kan u terecht bij info@econopolis.be of uw relatiebeheerder.

Econopolis Wealth Management NV/SA
Sneeuwbeslaan 20, bus 12 – 2610 Wilrijk, België
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